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Орисаха първото бебе за 2021 година навръх 1 юни
На 1 юни – Денят на детето, в Актовата зала на Община
Генерал Тошево се състоя тържествена церемония по орисването на първото родено бебе в нашата община през настоящата 2021 година. В ранните часове на 3 януари за
първи път проплаква Мелиса
Билгинова Шукриева, второ
дете в семейството на Нурхаят и Билгин Шукриеви. Малката дама се ражда с перфектни
манекенски мерки и за радост

на своите родители е не само
първото бебе за 2021 г. на община Генерал Тошево, но и на
област Добрич.
По стара традиция, на тържеството се орисва и последното бебе, родено през предходната година. Това е малкият Енис Иванов Иванов от
село Горица. Той е роден на
31 декември 2020 г. в семейството на Галина Демирева и
Иван Иванов. За съжаление
обаче малкият юнак се разбо-

ля и не можа да уважи празничното събитие.
На тържеството присъстваха
кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров и неговият заместник Румен Мунтянов, а от ЦПЛР – Център за
работа с деца бяха подготвили кратка тематична програма
с музикални изпълнения, рецитал и наричане. В орисници
се превърнаха три млади девойки от Общински младежки
съвет. С думите: „Пожелаваме

Орисниците пожелаха на първото за 2021 година бебе да бъде здраво, щастливо и
да се реализира в Генерал Тошево

на детето ви да ви радва много, да ви носи само усмивки и
щастие! Нека да расте здраво
и да пази християнските традиции и дух, които сме убедени, че ще им предадете!“, Мелиса Шукриева беше наречена
от трите орисници.
От името на Община Генерал Тошево малката дама и
нейните родители бяха поздравени от кмета Валентин
Димитров, който освен с хубави думи, ги дари и с много подаръци и специален медальон.
Традицията да се орисва
първото бебе за годината в
община Генерал Тошево датира от 2000 година, а през 2011
година, по идея на младите
майки в общината, се включва и наричане на последното за годината бебе. От тогава до сега повече от 20 деца
са „преживели” приказката да
бъдат орисани от млади феи,
които ще направляват съдбата
им през житейския път.
Обичаят е една безценна
следа от миналото, от ритуалите и чудесата, в които хората от миналото са вярвали
безпрекословно. Следа, която неминуемо ни учи на почит
и възхищение към дедите ни,
завещали ни непреходността на вярата си в доброто, на
мъдростта и благоденствието, на упованието си в чудесата на настоящето и бъдещето.

Правила за
приемане в
Лятна академия
"Патиланци“
стр. 4
ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 и ал.4 от
Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на Изборите
за народни представители на 11 юли 2021 г.,
ОПРЕДЕЛЯМ:
места за поставяне на плакати и други агитационни материали, както следва:
1. За град Генерал Тошево – афишорките из града и пред
клубовете на политическите партии и коалиции.
2. За кметствата и кметските наместничества – кметовете и кметските наместници да определят със своя заповед
местата за нагледна агитация.
3. В частните заведения агитационните материали могат
да се поставят само с изрично съгласие на собственика.
На основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс, в 7 /седем/ дневен срок след приключване на изборния ден политическите партии, коалиции и инициативни комитети да организират премахването и почистването на поставените от
тях агитационни материали. При неизпълнение на това задължение, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, ще бъдат наложени административно-наказателни санкции съгласно разпоредбите на чл.472 от Изборния
кодекс.
ЗАБРАНЯВАМ облепването с агитационни материали по
обществени сгради, огради, стълбове, улични касети, спирки и други на територията на Община Генерал Тошево.
ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали,
които заплашват живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, безопасността
на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катерина Николова – секретар на Община Генерал Тошево и на
Началника на РУ Генерал Тошево.
Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на всички политически партии, коалиции и инициативни комитети, ангажирани в предизборната кампания, на
кметове, кметски наместници, РУ – Генерал Тошево, общинските медии, да се публикува на сайта на Община Генерал
Тошево и да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация.
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево

Откри се нов Клуб на пенсионера в село Росица

8 годишната Никол Дикова се класира на трето място във
фестивала „Дерзайте, ребята!” в Република Молдова

Жители и гости на с. Росица
се събраха на 2 юни, за да открият тържествено новия пенсионерски клуб. Събитието
съвпадна с празника на селото
и бе уважено от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, заместник-кмета Деян Димитров, началникотдел „Култура, вероизповедния и интеграция” г-жа Маргарита Великова, председателя
на „Общински съюз на пенсионерите 2004“ г-жа Стоянка
Проданова и кметове на съседните села от общината.
Отец Тодор Тодоров освети новата придобивка, за чието изграждане бяха вложени
собствени средства от капиталовата програма на Община
Генерал Тошево.
По стара традиция пред
прага на ремонтирания обект
бе прерязана лента и лиснато менче с вода. Това сториха кметът на Общината Валентин Димитров и кметът на селото Георги Недев. Градоначалникът отправи поздравление към домакините, като им
пожела да бъдат здрави и все

така дейни.
Пенсионерският клуб е оборудван с кухня с всички необходими уреди и голяма зала,
където ще се събират пенсио-

нерите от с. Росица. Обособени са и две санитарни помещения. Ремонтирани са прилежащите му площи.
В рамките на церемонията

по откриване на пенсионерския клуб самодейците от НЧ
„Йордан Йовков 1941 год.“ бяха подготвили кратка музикална програма.

Лентата беше прерязана пред прага на новооткрития Клуб на пенсионера от кмета на общината
Валентин Димитров и кмета на село Росица Георги Недев
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Цветя и стихове за 2 юни пред
паметника в парк „Бойна слава“

С едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите за свободата, независимостта и
обединението на България

На 2 юни с венци и цветя
тошевци се поклониха пред
героичната саможертва на
поета-революционер Христо Ботев и загиналите за
свободата, независимостта и обединението на България.
В знак на признателност
бяха поднесени венци и цве-

тя от служители на Общинска администрация, образователни и културни институции, политически партии и
признателни граждани.
Тази година се навършват 145 години от героичните събития на 2 юни 1876
година, когато в подножието на връх Вола войвода-

та Христо Ботев пада, покосен от куршум. 145 години
след смъртта на поета словото му остава безсмъртно,
за да ни напомня що е дълг,
саможертва и любов към Родината.
Церемонията завърши с
вой на сирени и минута на
преклонение.

В Гала вечер на Лидерите - победители отличиха
ученици от Професионалната гимназия по
земеделие „Тодор Рачински” в Генерал Тошево

В Гала вечер на Лидерите победители Професионалната гимназия по земеделие
„Тодор Рачински” в Генерал
Тошево отличи свои възпитаници. „Това беше един жест
от наша страна към родителите, които са отгледали и подкрепят едни толкова знаещи,
талантливи и можещи деца”
- каза директорът на учебното заведение Кристияна Иванова.
Гала вечерта на Лидерите
победители се организира за
първи път. Тя се състоя на 28
май в гимназията. На стилен
коктейл бяха поканени всички семейства на деца, които
през годината са завоювали
международни, национални
и областни награди. „Всичко
премина под патрона на бялата лястовица – символ на на-

деждата, а надеждата са нашите деца. Те са нашата надежда, нашата вяра за бъдещето. Защото ако ние не се
постараем и вложим в настоящето, то съответно няма какво бъдеще да очакваме” - сподели директорът.
Отличени бяха 38 гимназисти от 8 до 11 клас. Гости на Гала вечерта бяха кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров, началникът на
Регионалното управление по
образованието /РУО/ Светлана Василева, представители на местната структура на
Националния статистически
институт – началникът й Неделчо Василев и Илга Иванова, проф. Димитрина Каменова от Висшето училище по
мениджмънт. Приятелите на
гимназията, които подкрепят

учениците, бяха отличени с
плакети.
След награждаването бе
изнесена програма от талантливи възпитаници на ПГЗ „Тодор Рачински”. В нея се представи и клуб „Зелена химия”,
участниците в който демонстрираха опити. Накрая Танцът на бялата лястовица бе
представен от дванадесетокласничката Димитрина Великова.
„Идеята е да вървим ръка за
ръка, всички заедно – със семейството, с Общината, с Министерството на образованието и науката в лицето на РУО
в Добрич, с обществени институции, висши учебни заведения в името на децата“ - каза директорът Кристияна Иванова.
Източник Про нюз

Обученията за преброители и контрольори ще се
проведат през август и началото на септември

Във връзка с предстоящото Преброяване на населението, всички преброители
трябва да преминат задължително еднодневно обучение, на което ще им бъде разяснена преброителната карта, времето, в което могат
да посещават домакинствата, как да реагират в различни ситуации, как да предпазват себе си и гражданите от
COVID-19. График за обученията ще бъде публикуван на
сайтовете на общините и на
сайта на Преброяване 2021 –
https://преброяване2021.бг.
В момента НСИ набира допълнителни преброители и
контрольори. Желаещите могат да подадат документите
си в общината, в която искат
да работят. Кандидатите ще
преминат проверка за чисто съдебно минало, след което общините ще представят
окончателните списъци. Всеки преброител и контрольор
ще подпише декларация за
опазване на статистическата тайна. Това означава, че
той няма право да споделя с
никого индивидуална информация. Санкциите за подобни
нарушения по закон могат да
бъдат от 2 000 до 6 000 лева.

В периода 18 септември –
3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да
посещават домакинствата в
техния преброителен участък от 8.00 до 20.00 ч., включително в събота и неделя. Те
ще се легитимират със специално издадена от НСИ служебна карта. Гражданите ще
могат да проверят кой е техният преброител на телефоните на НСИ.
От 7 до 17 септември, докато тече електронното преброяване, преброителите ще
имат възможност да направят предварителен обход на
преброителните си участъци, за да преценят сами как
да разпределят времето си.
Един преброител ще има възможност да поеме до 3 преброителни участъка в зависимост от броя на електронно преброените. Контрольорите ще следят работата и ще
подпомагат по няколко преброители.
При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат
разделени на преброителни
участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 –
120 жилища и 250 – 300 ли-

ца. Всеки преброител ще може да преброи по един, два
или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.
Един преброител би могъл да получи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50%
електронно преброени, но
ако преброи два или три
участъка, неговото заплащане може да достигне над 1
000 лева.
Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща
2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена
сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код,
генериран от информационната система, като за това са
предвидени по 0.80 лева.
Кампанията за набиране на
преброители и контрольори
продължава до 10 юни.
Повече информация можете да намерите на сайта на
Преброяване 2021 в рубриката „Как да стана преброител“
– Преброяване 2021 – НСИ
Преброяване 2021 (https://
преброяване2021.бг).

Тържество по повод Деня на детето в ДГ „Дора Габе“ в село Пчеларово,
организирано съвместно с НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1897“.

Поредно дарение за децата от Кардам
Фондация „Българска памет” с председател д-р Милен Врабевски дари 6 500 лева за цялостен ремонт на къщата в с. Кардам на децата,
чието братче Стефан почина през есента на 2019 година след отравяне с химически
препарат за гризачи. Това съобщи в социалната мрежа организаторът на кампанията за
подпомагане на почерненото
семейство Вили Димитрова от
Генерал Тошево.
Средствата ще бъдат използвани за поставяне на дограма, ламинат, направа на
шахта и вътрешен и външен

ремонт на покрива. Преди дни
представители на фондацията отново посетиха децата в
с. Кардам и им занесоха хранителни продукти. Нямам думи да опиша колко много ни
зарадваха и им благодаря за
пореден път, написа Вили Димитрова.
Припомняме, че в началото
на април Фондация „Българска памет” дари 499.40 лева
за прехвърлянето на къщата
на децата. Тогава нейни представители ги посетиха за първи път и закупиха голяма количество хранителни продукти, предоставиха на най-го-

лямото дете 100 лева за екип
за предстоящо състезание по
вдигане на тежести. Платиха
и данъка на жилището за миналата година. В края на април подариха на всяко едно от
5-те деца дрехи, чисто нови
таблети и лаптоп.
След трагедията с 9-годишния Стефан, за неговите пет
братчета и сестричета се грижат баба им Стоянка и дядо
им Живко, тъй като майка им
Росица избяга от дома им, а
баща им е в затвора. Благодарение на добри хора бяха събрани 6 500 лева, с които бе
закупена новата къща.

На 30.05.2021г. в НЧ
„Съединение-1943“
с.
Изворово бе отслужен
Водосвет от Отец Тодор
по повод извършените
ремонти и по-нататъшно
развитие на читалището. Гости на Водосвета в
читалището бяха кмета
на Община Генерал Тошево г-н Валентин Димитров и г-жа Вяра Дянкова - бивш секретар на
Община Генерал Тошево.
Водосветът бе организиран и финансиран само
и изцяло от председателя на читалището г-жа
Владка Петрова.
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Добруджанският земеделски Сформират работна група от учени,
институт – Генерал Тошево ще която ще подпомага сектор „Пчеларство”
чества 70 годишен юбилей

Юбилеен празник „70 години с поглед в бъдещето“ организират Селскостопанска
академия и Добруджанският земеделски институт. Събитието ще се проведе на 10
юни. С него ще се отбележат
и 80 години аграрна наука в
Добруджа.
Честването ще започне в
10:00 часа с официално откриване на Деня на отворените врати. След това ще
продължи с Художествено-

музикална програма и посещение на демонстрационни
платформи и опитни полета.
На юбилейното честване,
което е с начален час 12:00
часа, ще бъде представена
презентация на тема „70 години с поглед в бъдещето“ от
Директора на Добруджански
земеделски институт. Покъсно спомени за научния
институт ще споделят водещи
негови изследователи.
Развитието на аграрната

наука в Добруджа неизменно се свързва със създаването на Добруджански земеделски институт през 1951 г. и
израстването му като национален научно-изследователски център. Той е продължител на дейността на Земеделския изпитателен институт
в гр. Добрич, основан през
1941 г. със статут на опитна
станция, която поставя началото на аграрните научни изследвания в Добруджа.

Национална служба за съвети в земеделието
възстановява провеждането на изнесени
приемни в различни населени места на страната

Срещите ще разширят и
улеснят достъпа на земеделските производители до
консултантските услуги на
НССЗ
По време на изнесените приемни всеки земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети
в областта на земеделието и
развитието на селските ра-

йони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и
видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ ще
разясняват задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да
спазват при избраните схеми
за директни плащания и/ или
като бенефициенти по мер-

Експертна работна група
с участие на представители
на научните среди ще подпомага решаване на проблемите в сектор „Пчеларство“ и
неговото развитие. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите
проф. д-р Христо Бозуков на
видеоконферентна среща с
бранша. Целта е да се анализират текущите и належащи
проблеми в сектора, като се
набележат спешни мерки за
подпомагане. Земеделският
министър призова от страна
на бранша също да бъдат излъчени представители за подобра координация.
Той отбеляза, че в България има 12 хил. пчелари, а
само 6 400 от тях са регистрирани. „По закон само
регистрираните като земеделски стопани имат право

на подпомагане, така че апелирам всички да се регистрират. Информационната
система за оповестяване на
третиранията отива само до
тези с регистрирани пчелини като животновъдни обекти. Това е основната причина за поражения при пчелни семейства. Трябва да има
изрядност и след това да се
търси подпомагане“ - категоричен бе министърът. По
думите му служебното правителство може да остави
препоръки и предложения
към следващия редовен кабинет. Това, което може да
се направи в момента, са
временни мерки, които със
сигурност ще бъдат приложени в зависимост от законовите възможности.
По време на срещата
браншът отново бе инфор-

миран, че предвид констатираната висока смъртност
на пчелните семейства в резултат на засушаването през
2020 г., са предприети действия. Проектът на държавната помощ, свързана с компенсиране на земеделските стопани поради неблагоприятни климатични събития, вече е готов и предстои
да бъде изпратен към ЕК. По
т.нар. временна рамка за
компенсиране загубите на
земеделските стопани във
връзка с Ковид-19, насочена
към пчеларски бранш, трябва да бъде доказано пред ЕК,
че браншът е пострадал в
следствие именно на пандемията. По отношение на de
minimis таванът за тази година е достигнат и този инструмент не може да бъде
използван.

ки от Програмата за развитие на селските райони.
Графикът за провеждане
на изнесените приемни в община Генерал Тошево е:
на
10.06.2021г.
от
10:00часа до 12:00 часа в
сградата на Общинска служба земеделие - Генерал Тошево и от 13:00 часа до 15:00
часа в сградата на Кметство
– Къпиново.

Статут за провеждане на
Отчитат засилен интерес за
XXII Добруджански фолклорен кредитиране по Пчеларската програма
събор „Богородица”

Време и място на провеждане:
На 28 и 29 август 2021 г.
в гр. Генерал Тошево, обл.
Добрич
Организатори на събора:
Община Генерал Тошево
и НЧ „Светлина - 1941”
гр. Генерал Тошево
Цели на събора:
* Опазване, съхранение
и представяне на песенното и танцово фолклорно богатство на Добруджа;
* Изграждане мост между поколенията за предаване на духовни ценности;
* Стимулиране интереса
и любовта на младото поколение към българското народно творчество.
Регламент за провеждането на събора:
1. Съборът има конкурсен характер.
2. В него могат да вземат
участие любителски колективи и индивидуални изпълнители на добруджански фолклор - певци, инструменталисти, танцьори,
разказвачи.
3. Няма възрастови огра-

ничения за участниците в
събора.
4. От една институция
могат да участват до два
състава и до двама индивидуални изпълнители.
5. Осигурено е фото- и
видео- заснемане, което ще
се ползва по желание срещу
заплащане.
6. Участниците в събора
предоставят на организаторите правата за заснемане и излъчване по медиите
– без комерсиална цел.
7. Редът за участие се определя от организационния
екип на събора.
8. Изисквания по репертоара:
* Певческите групи представят до 3 песни, а танцовите - до 2 танца.
* Индивидуалните изпълнители могат да изпълнят
до 2 песни - до 3 куплета от
бърза песен и 1 куплет от
бавна песен.
* Желателно е репертоарът и костюмите да са характерни за населеното
място.
* Препоръчително е съпроводът да бъде от тради-

ционни за региона български народни инструменти.
* Допуска се участие без
съпровод.
* Не е желателно представянето на обичаи.
9. Времетраене:
- колективи - до 8 мин.
- индивидуални изпълнители - до 5 мин.
* Организаторите си запазват правото за промени
на времетраенето.
10. За всеки индивидуален участник или колектив
се попълва отделна заявка.
11. На участниците в събора се връчват грамоти за
участие и сувенири.
12. Осигурен е паркинг
за автобуси и лични превозни средства на участниците.
13. Транспортните и
дневните разходи са за
сметка на участниците.
14. При желание, организаторите могат да осигурят
нощувка в Ученическо общежитие – срещу заплащане.
15. Начало - 10 ч. в Централен градски парк, а при
дъжд - в залата на Общината.

Държавен фонд „Земеделие“ отчита повишен интерес от страна на пчеларите
към схемата за кредитиране
на одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП). Постъпили
са 164 заявления за кандидатстване за близо 800 000
лева, като повишението на
броя на предоставените кредити спрямо предходната година до този момент е с над
30 процента.
Кредитите се предоставят

при намален годишен лихвен
процент в размер на 2,5 %.
Те покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки А,
Б, В и Д от НПП, а останалата част се осигурява от кандидатите. Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от
одобрената финансова помощ, която пчеларят ще получи по Националната програма по пчеларство. Гаран-

тирането на кредита се осъществява по облекчен ред,
като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в
полза на Държавен фонд „Земеделие“.
Приемът на заявления за
кандидатстване по схемата за кредитиране е до 30
юни 2021 г. и всички желаещи с одобрени проекти по
НПП могат да се възползват
от финансиране при изгодни условия.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон за връзка: 0895/65 46 20.
* ПРОДАВАМ втори етаж от блок в центъра. Площ от 100 кв. м. и прилежащо място 100 кв.
м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0887/167 883.
* ПРОДАВАМ обзаведен многостаен апартамент (110 кв. м.) с маза, таванско помещение
и гараж към него в град Добрич, жк. „Дружба“ 4. Телефон за връзка: 0888/56 52 56.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на пчели. Телефон за връзка:
0887/09 88 77.
* ТЪРСЯ квартира в град Генерал Тошево. Телефон за връзка: 0879/23 00 24.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ – в сградата на Община Генерал Тошево,
стая 402, етаж 4, може да пуснете своите обяви за покупка или продажба, както и да рекламирате своя бизнес. Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не по-малко от 5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в касата на Община Генерал Тошево
и се представя на главния редактор на вестника.
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Много смях и веселие навръх мрачния и студен 1 юни
Дъждовен и студен, мрачен
и сив. Такъв беше през тази
година 1 юни – Денят на детето. Но направилото си шега с този ден време не успя

по никакъв начин да развали
настроението, което ЦПЛР
– Център за работа с деца в
град Генерал Тошево създаде по случай хубавия праз-

ник. Защото Денят на детето
е най-слънчевият ден в годината, най-пъстрият, най-веселият, най-игривият. Това е
така, защото в душите и сър-

Поради лошото време първоюнското тържество се проведе в Спортна зала

цата на всички - и малки, и
големи - е топло и приятно.
Предвиден за провеждане в двора на ЦПЛР – Център за работа с деца в града при хубаво време, празникът се състоя в спортната
зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“. Съоръжението успя да
събере повече от 100 деца,
които се забавляваха и играха по време на едночасовата програма, организирана
от преподавателите в центъра. Децата се насладиха
на много певчески и танцувални индивидуални и групови изпълнения, игри и забавления.
Специален гост на събитието беше кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров, който пожела на
децата да бъдат много здрави, да се насладят на задаващото се лято и дългата ваканция, както и да никога да не
губят детското в себе си.

Правила за приемане на деца и ученици в Лятна академия „Патиланци“
към ЦПЛР - Център за работа с деца, град Генерал Тошево

1. Лятна академия „Патиланци“ ще приема ученици с
постоянен или настоящ адрес
в гр. Генерал Тошево;
2. Лятна академия „Патиланци“ ще бъде открита на 7
юни и ще продължи до 31 август 2021 година всеки работен ден от 8:00 до 12:30 часа при полудневни занимания
и от 8:00 до 16:00 ч. при целодневни занятия. Групата за
целодневни занимания трябва
да е от минимум 10 ученици.
При условие, че не се покрие
броя на децата или в последствие се намали броя на записаните, се преминава само на
полудневни занятия;
3. В Лятна академия ,,Патиланци“ ще се приемат деца,
навършили 7 години или навършващи толкова през настоящата година и ученици навършили и навършващи 12 години през 2021 година;
4. Заявления за записване на ученик ще се подават
до Директора от 31 май до 18
юни за текущата година, всеки работен ден от 8:00 ч. до
12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00
ч. на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Г. С. Раковски“ №14.
Заявленията ще бъдат входирани и учениците ще бъдат
записани по реда на подаване
на заявление;
5. С подаването на заявление за записване в ЛА, родителят декларира с декла-

рация обстоятелството, че
детето му не е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не
е поставено под карантина за
COVID-19 . В декларацията се
посочва още, че е запознат и
солидарно отговорен за спаз-

ването на правилата на работа в ЦПЛР - Център за работа
с деца;
6. С подаването на заявлението за записване в Лятна
академия „Патиланци“, родителят е съгласен или несъгласен детето му да бъде
снимано и снимките му да се
публикуват в страницата на
институцията, в социалната мрежа Фейсбук и в местния печат;
7. Родителите не водят детето си за занимания в Лят-

ната академия, ако забележат признаци на заболяване
и/или повишена телесна температура. Придружават детето си само до ЦПЛР- Център
за работа с деца, без да влизат в двора и сградата, освен
ако не бъдат помолени за това, но и в този случай стриктно спазват изискванията за

хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
8. Всяко дете или ученик,
посещаващи заниманията, са
задължени да идват и да си
отиват с придружител. Родителите, които нямат възможност да придружават децата
си, подписват декларация, че
разрешават детето им да се
придвижва само от дома си до
ЦПЛР- Център за работа с деца и обратно след приключване на заниманията;

9. Всяко дете или ученик,
посещаващи Академията, задължително участват в груповите занимания и планираните дейности за деня;
10. При изискване на материали и консумативи, извън
осигурените от организаторите, децата и учениците посещаващи ЛА „Патиланци“, са
длъжни да носят от вкъщи;
11. Не е препоръчително
използването на електронни
устройства, (телефони, МР3
плейъри, таблети, лазери и
др.) по време на заниманията. Децата трябва да оставят
всички електронни устройства при техния учител, като ги получават обратно след
приключване на занятието.
Телефоните могат да бъдат
ползвани при нужда. В останалото време родителите могат да се свързват на обявените телефони на ЦПЛР-Център
за работа с деца.
12. Всяко дете или ученик,
посещаващи ЛА „Патиланци“,
носят отговорност за вещите си.
13. За връзка с ръководството и учителите се използва телефон: 0889 34 43 20;
14. При агресивно поведение и извършване на действия,
неотговарящи на възрастта на
децата, вербална агресия и
нецензурен език, нарушителите се изключват от посещение на ЛА,,Патиланци“.

Предстоящи културни събития
през месеците юни и юли
10 юни - Честване 80 годишнината на НЧ „Светлина 1941“ гр. Генерал Тошево
10 юни - Юбилеен празник „70 години с поглед в бъдещето“ - Добруджански земеделски институт
10 юни - Спасовден. Събор в с. Спасово и храмов празник
„Вознесение Господне“ в с. Спасово.
12 - 13 юни - VIII Фестивал за шлагерна и стара градска
песен „Подари ми море” в к-с „Яница” с. Крапец, общ. Шабла
14 и 16 юни - Събори в с. Малина, с. Балканци и с. Александър Стамболийски.
17 -19 юни - Първи Фестивал на уличното изкуство „Графити“ в гр. Генерал Тошево
20 юни - Осми Регионален Еньовски фолклорен събор
„Край язовир Дрян“ – с. Красен.
20 юни - Петдесетница. Събор на с. Кардам и Храмов
празник на храм „Св. Троица” - с. Кардам.
25 юни - Честване 80 годишнината на НЧ „Йордан Йовков
1941 год.“ с. Росица
28 юни - Честване 75 годишнината на НЧ „Иван Вазов
1946“ кв. Пастир, гр. Генерал Тошево
29 юни - Заключителен концерт по повод приключване на
учебната година в Обединена школа по изкуствата.
29 юни - Петровден. Празник на храм „Св. Ап. Петър и Павел“ в с. Люляково.
м. юни – юли - Откриване на жътвената кампания в общината.
Ритуали по откриване на жътвата в ДЗИ и по селата.
2 юли - Честване 80 годишнината на НЧ „Пробуда 1941“ и
20 годишнината на Вокална група „Кардамки“
3 юли - VII Национален фестивал на лавандулата „Генерал Тошево 2021“
4 юли - Патронен празник на НЧ „Тодор Рачински - 2011”
с. Петлешково
3 -9 юли - Четвърти Национален пленер по живопис „Бялата лястовица“
18 юли - Поклонение пред Паметника на Васил Левски в
гр. Генерал Тошево – по повод 183 г. от рождението му
18 юли – Патронен празник на НЧ „Васил Левски“ с. Сноп
30 юли - Девети „Празник на хляба, житото и Добруджа”
в с. Спасово
Предвид удължената епидемичната обстановка и въведените за целта мерки са възможни промени.

Фирма „Анто Рент“ ЕООД е новооткрита фирма в региона
на Добруджа и се занимава с отдаването под наем на химически тоалетни.
Ние предлагаме набор автономни кабини за строителни
обекти и събития (публични или частни събития, концерти,
фестивали, в паркове и градини, на плажа и др.)Фирмата фокусира своята дейност върху една професия, като по този начин се адаптира точно към Вашите очаквания!
Ние от АНТО РЕНТ използваме санитарни продукти от найвисоко качество, икономични, на най-добра цена и отговарящи на нови нужди по отношение на устойчивото развитие.
Фирмата е единствената по рода си за отдаване под наем на
химически тоалетни със седалище в регион Добруджа, с което
предоставя високо качество на обслужването в района!
За контакт с нас: тел: 0889 841 162
или на нашия сайт: www.antorent.com

Кметът Валентин
Димитров представи
добри практики
пред новоизбрани
общински съветници

Кметът на община Генерал
Тошево Валентин Димитров
участва като лектор на обучение, организирано от Института за социална интеграция в сътрудничество с Фондация „Фридрих Еберт“. Той
говори пред новоизбрани общински съветници на тема:
Местната власт – важен инструмент за реализиране на
прогресивни политики.
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